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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbedaan gaya hidup pengguna 

lipstick Wardah dan Revlon, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gaya hidup pengguna lipstick Wardah dilihat dari dimensinya, lebih 

mengarah pada dimensi minat yang menunjukkan tingkat ketertarikan yang 

tinggi untuk berkumpul bersama dengan keluarga dibandingkan dengan suatu 

komunitas/klub tertentu. Lipstick Wardah banyak dipilih oleh pengguna 

remaja berusia 16-23 tahun dan berstatus sebagai pelajar/mahasiswa. Tingkat 

pendidikan terakhir pengguna Wardah cukup beragam mulai dari SMA 

hingga S2 dengan pendapatan/uang saku per bulan < Rp 3.500.000. 

Sedangkan pada status pernikahan, pengguna Wardah banyak yang belum 

menikah atau dapat dikatakan belum memiliki tanggungan dengan 

pengeluaran per bulan < Rp 3.500.000. 

Profil dari pengguna Wardah yaitu hampir seluruhnya senang menggunakan 

make up dan senang menggunakan lipstick, walaupun beberapa penggunanya 

tidak selalu membawa lipstick. Hal tersebut juga diperkuat dengan frekuensi 

pembelian lipstick Wardah < 4 dalam satu tahun yang berarti frekuensi 

pembeliannya tidak terlalu tinggi. Tetapi pengguna Wardah dapat dikatakan 
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sebagai pengguna lama karena rata-rata telah menggunakannya selama > 13 

bulan. 

2. Gaya hidup pengguna lipstick Revlon dilihat dari dimensinya lebih mengarah 

pada dimensi opini. Pengguna Revlon menunjukkan tingkat kesadaran yang 

tinggi tentang pentingnya menuntut ilmu dan masa depan yang lebih baik. 

Tetapi pengguna Revlon tidak merasa senang untuk menjadi perhatian bagi 

orang lain. Lipstick Revlon banyak dipilih oleh pengguna berusia 24-31 

tahun dan berstatus sebagai pelajar/mahasiswa yang jika dilihat dari usianya 

merupakan konsumen usia dewasa. Tingkat pendidikan terikahir pengguna 

Revlon hanya ada pada tiga tingkatan yaitu SMA, D3, dan S1 yang memiliki 

pendapatan/uang saku per bulan rata-rata < Rp 4.500.000. Meski begitu 

terdapat pengguna dengan pendapatan/uang saku per bulan > Rp 4.501.000. 

Pengguna Revlon mayoritas belum menikah atau belum memiliki 

tanggungan dengan pengeluaran per bulan rata-rata < Rp 4.500.000 

walaupun terdapat pengguna yang sudah berpengeluaran per bulan Rp > 

4.501.000. 

Profil dari pengguna Revlon yaitu seluruh penggunanya selalu membawa alat 

make up jenis lipstick meskipun terdapat pengguna yang tidak senang 

menggunakan make up dan tidak selalu menggunakan lipstick. Frekuensi 

pembelian lipstick Revlon cukup tinggi yaitu rata-rata > 4 kali dalam satu 

tahun. Penggunanya dapat dikatakan sebagai pengguna baru karena baru 

menggunkannya < 13 bulan. 

3. Berdasarkan uji beda t setiap dimensi (dimensi aktivitas = 0,000 ; dimensi 

minat = 0,016 ; dimensi opini = 0,014)  dimana hasil akhir menunjukkan 

nilai signifikansi p < 0,05. Maka H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya 

terdapat perbedaan gaya hidup antara pengguna lipstick Wardah dan 

pengguna lipstick Revlon. Adanya perbedaan gaya hidup tersebut diperkuat 

dengan adanya perbedaan karakteristik dan juga profil pengguna Wardah dan 

Revlon. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka peneliti bermaksud memberikan beberapa saran kepada perusahaan lipstick 

Wardah dan Revlon, serta bagi peneliti selanjutnya yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan Wardah dan Revlon dilihat dari hasil bahwa terdapat 

perbedaan gaya hidup pengguna lipstick Wardah dan Revlon, maka 

perusahaan Wardah dan Revlon dapat memasarkan produk lipstick nya sesuai 

dengan gaya hidup penggunanya. Perusahaan Wardah dengan penggunanya 

yang memiliki kecenderungan pada dimensi minat yaitu ketertarikan yang 

tinggi untuk berkumpul bersama dengan keluarga, maka dapat melakukan 

promosi di tempat-tempat yang biasanya dikunjungi oleh keluarga. Misalnya 

yaitu promosi pada pameran-pameran yang pengunjungnya biasanya 

merupakan keluarga.  

Sedangkan bagi pengguna lipstick Revlon dengan penggunanya yang 

memiliki  kecenderungan pada dimensi opini yaitu memiliki tingkat kesadaran 

yang tinggi untuk menuntut ilmu dan masa depan yang lebih baik, maka dapat 

melakukan promosi pada tempat atau acara-acara yang lebih formal. 

Contohnya yaitu pada pameran atau seminar yang pengunjungnya merupakan 

tingkat menengah keatas dalam hal pendidikan maupun sosial. 

Dengan memperhatikan gaya hidup konsumen yang cocok untuk 

produk lipstick yang diproduksi, perusahaan dapat menentukan pangsa pasar 

produk yang lebih sesuai dengan gaya hidup penggunanya. Sehingga dapat 

menentukan strategi pemasaran guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pemasarannya.  

2. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi acuan penelitian yang terkait 

dengan gaya hidup. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat lebih luas 

cakupannya tidak hanya pada merek Wardah dan Revlon ataupun pada produk 

lipstick saja. Karena saat ini alat make up yang muncul lebih beragam lagi. 


